
Innovationsveckan i Borås 30 sep – 3 okt
På Innovationsveckan i Borås 2019 kommer vi att dela med oss av hur 
Borås offentlig sektor, akademi och näringsliv arbetar med innovationer 
för ett hållbart samhälle. Temat för veckan är brett och vi kommer få ta 
del av erfarenheter och tankar kring hållbara samhällstjänster, cirkulär 
ekonomi och klimatansvar.

Nationellt är arrangemanget är initierat av Sveriges Kommuner och Landsting, 
Vinnova Sveriges innovationsmyndighet. Genomförande arrangörer är kom-
muner, regioner, statliga myndigheter och samarbetspartners. 

www.innovationsplattformboras.se
Alla  besökare får gratis inträde till 

Textilmuseet!

INNOVATIONSVECKAN 2019

Samordnas nationellt av:Samordnas lokalt av:



Lokal DO-tank Vestindien A Vestindien B Vestindien C Garferiet

kl 09-10

kl 10-11

kl 11-12 Drömstaden  
Sara Bagge och Erik Vik-
strand
NAVET1130

Spacerpad
Högskolan i Borås

kl 12-13

kl 13-14 Så tänker framtidens
konsumenter
Birgitta Losman
Science Park Borås

Social Hållbarhet
Kennert Orlenius
Högskolan i Borås

Näringslivsenheten i 
Borås Stad
Daniel Göök
Borås Stad

Socialt hållbart Borås -  
Vi tar gemensamt ansvar 
för barn och unga
Christer Samuelsson
Borås Stad

Träffpunkt Simonsland
Sofie Nelsén
Borås Stad

kl 14-15 Vad och var köper vi?
Magnus Kroon 
Science Park Borås

Elevdriven hållbar inno-
vation
Anna Gunnarsson
Lina Andersson
NAVET

Projektstudion - ett 
arbetssätt för komplexa 
projekt
Johan Ekeblom
Borås Stad

Re:Design
Anna Lidström
Re:Textile
Science Park Borås

Borås Stads 
Välfärdsbokslut
Kristina Nyberg Smahel
Borås Stad

Måndag 30 sep

Öppning
9 - 1015

Innovationsmiljön
i Borås
1030

Vernissage av bilder producerade av Innovationsplattform
 Borås

INNOVATIONSVECKAN 2019



Lokal DO-tank Vestindien A Vestindien B

kl 09-10 En park istället för 
huvudgata?
Richard Mattson 
Borås Stad

Hur får vi fler pojkar att 
lyckas i skolan?
Fredrik Zimmerman
Högskolan i Borås

Organisationshälsa
Helen Nordenstam
Borås Stad

kl 10-11 Smarta Kartan Sjuhärad
Mia Magnusson
Borås Stad

Spelet om de globala
målen
Anna Gunnarsson
Lina Andersson
NAVET

Vad är innovation
och vad gör en 
innovationsrådgivare?
Jan Tengwall
Science Park Borås

kl 11-12 Innovationsplattformar för 
ökad innovationsförmåga
Björn Remneland Wikhamn 
Göteborgs Universitet

Elevdriven hållbar 
innovation
Anna Gunnarsson
Lina Andersson
NAVET

Försörjningsstöd eller 
arbete
Dag Forsström
Borås Stad

kl 12-13

kl 13-14 Hur förebygger vi 
organiserad brottlighet?
Peder Englund
Borås Stad

Drömstaden  
Sara Bagge och Erik Vik-
strand
NAVET

kl 14-15 Finns det tillräkligt med 
energi och mat till alla?
Mohammad Taherzadeh
Högskolan i Borås

Tisdag 1 okt

Vernissage av bilder producerade av Innovationsplattform
 Borås

INNOVATIONSVECKAN 2019



Lokal Vestindien A Vestindien B Vestindien C Garferiet Smart Textile
Showroom

kl 09-10 Vad är en 
Inkubator?
Stefan Dinér

Hur ska framtidens 
ädreomsorg vara?
Lena Dahlberg, Medelene 
Alfinsson, Maia Sievert, 
Anna Eklund
Borås Stad

Spelet om de globala
målen
Anna Gunnarsson
Lina Andersson
NAVET

“Det räcker väl att vara 
hygglig” - ett verktyg 
för moral i undervisning
Marita Cronqvist
Högskolan i Borås

kl 10-11 Innovationsplatform 
Borås

Inkluderande innovation 
- beröring som språk
Lio Guo, Nasrine Olson,
Jan Nolin
Högskolan i Borås

kl 11-12 Borås Stads 
digitaliseringsresa
Johan Olovsson

kl 12-13 Showroom
öppet för all-
mänheten

kl 13-14 Drömstaden  
Sara Bagge och Erik Vik-
strand
NAVET

Tillitsbaserad styrning i 
offentlig sektor - 
vad kan vi lära av 
näringslivet?
Rikard Olsson
Ekan

Showroom
guidad visning
Anna Berglund

kl 14-15 Showroom
öppet för all-
mänheten

Onsdag 2 okt

INNOVATIONSVECKAN 2019

INSTÄLLD



Lokal Vestindien A Vestindien C Garferiet

kl 09-10

kl 10-11 Gränsgångare i offentlig 
sektor
Heiti Ernits
RISE

Unga 
kommunalutvecklare
Maja Karlsson
Borås Stad

kl 11-12 Tillitsresan i Borås Stad
Jan Olausson

Social innovation
Stefan Dahlin

kl 12-13

kl 13-14 Hack the City
Frida Andersson
Annika Åkesson
Borås Stad

Klimatet, du, jag och 
Borås Stad
Peter Rydberg
Borås Stad

Sjöbo 2.0
Medborgarlabb
Pia Essunger
Tommy Jingfors
Borås Stad
Lisa Andersson
RISEkl 14-15 Plattform för hållbart 

mode
Anett Aldman
Science Park Borås

Torsdag 3 okt

INNOVATIONSVECKAN 2019



Öppning 
Pelle Höög Fullmäktiges ordförande öppnar 
innovationsveckan

Carola Samuelsson, projektledare för 
Innovationsplattorm Borås, och Erik Bresky 

VD på Scince Park Borås berättar om innovation- och 
samverkansmiljöer i Borås.

Smart Textile Showroom
Under onsdag eftermiddag finns flera tillfällen att besöka Textile 
Showroom, både med och utan guide.

Se schema.

Innovationsmiljön i Borås
Erik Valvring, Innovationskoordinator på 
Science Park Borås, beskriver begreppet 
cirkulär ekonomi.

Inkubatorn Stefan Dinér, VD på Ink Borås, 
berättar om inkubatormiljön på Textile Fashion Center.

Mån 
kl 9- 101 5

Do-tank

Mån 
kl 1030 _ 1130

Do-tank

Under måndagen 
och tisdagen

kommer det vara en 
utställning med bilder från 
Innovationsplattform Borås 

i DO-tanks lokal.



Hållbarbar konsumtion i  
praktiken: exemplet  

Spacerpad
I många kulturer är mens något fult och tabubelagt 
som försätter fertila kvinnor i en låst situation. 

Borås forskarna Karin Högberg och Lena Berglin tar fram ett 
återanvändbart och snabbtorkande mensskydd som kan förändra 
vardagen för dessa kvinnor.

Spacerpad är en hållbar produkt med rötter i vardagens Kenya. 
Forskningsprojekt drivs av Högskolan i Borås.

Mån 
kl 1130  - 13
Do-tank

Mån 
kl 14 -15
Vestindien C

Science Park Borås

MÅN TIS ONS TOR

Anna Lidström

Spacerpad. En hållbar produkt med rötter i 
vardagens Kenya

Re:design
Hur kan an använda befintliga textila produkter och 
resurser på nya sätt, oavsett om de kommer från 
den privata garderoben eller från modebranschens 
överproduktion eller realager.Hur kan Design och 

Styling påverka modebranschen i en mer hållbar riktning?

Anna Lidström är modedesigner och influencer med ett stort 
engagemang för hållbar utveckling. Hon är designdoktorand i 
hållbart mode på Högskolan Borås och är konstnärlig ledare för 
Re:textile, landets största affärsutvecklingsprojekt inom mode 
för cirkulär ekonomi. 

Övrig kuriosa:
Anna Lidström är invald jurymedlem till WinWin Gotherbourg 
Sustainability Award – att av världens främsta pris inom hållbar 
utveckling. Anna blev vald till Årets Second hand Profil 2018 och 
vinnare av Nöjesguidens Göteborgspris, kategorin Mode 2018. 
Anna har även praktiserat hos Vivienne Westwood.



Så tänker framtidens  
konsument 

Ta del av en unik studie om hur framtidens konsumenter 
tänker och få ett smakprov på konferensen Nationell 
Verkstad (Borås 23-24 okt)

Birgitta Losman, ansvarig för området Konsumtion-
Samhällsutveckling vid Science Park Borås, håller i föredraget.

https://www.nationellverkstad2019.se/

Vad och var köper vi?
Träffa Magnus Kroon, Science Park Borås handelsexpert 
och få ny kunskap om handelns utveckling och ta del av 
hur framtidens köpcentrum funkar

Magnus Kroon, handelsexpert och verksam vid Science Park Borås 
och Klimat 2030 Västra Götaland, håller i föredraget.

Mån 
kl 13- 14
Do-tank

Mån 
kl 14 - 15
Do-tank

Science Park Borås

MÅN TIS ONS TOR

Birgitta Losman Magnus Kroon



Hack the City & Urban Talks
Frida Andersson och Annika Åkesson från 
Textilmuseet berättar om projektet Hack the City 
2.0
 

Hack the City 2.0 är ett Vinnova-finansierat projekt som handlar 
om att testa och utveckla en alternativ metod för medborgardialog 
inom Borås Stad: fartfyllt prototypbygge under ett så kallat hack 
jam. 

Ett hack jam är en form av idéverkstad där delaktigheten och 
skapandet är i centrum. 18 oktober anordnar vi ett hack jam för 
ett 70-tal gymnasieelever som kommer att få ”hacka” kring hållbar 
stadsutveckling. Kom och lyssna på Frida och Annika, som berättar 
om projektet och ger ett smakprov på vad ett hack jam kan innehålla.
 

Tors
kl 13-15
Vestindien A

Ons
kl 9 - 10
Vestindien A

Under andra del-
en av föredraget 

”hackar” vi tillsam-
mans kring en 

utmaning. Fartfyllt 
prototypbygge 

utlovas!

Borås StadBorås Ink

MÅN TIS ONS TOR

Frida Andersson och 
Annika Åkesson

Vad är en inkubator?
Inkubatorn i Borås skall bli Sveriges ledande 
affärsutvecklings-partner för textil- och 
moderelaterade startups. Med en textilbransch 
som befinner sig i ett stort paradigmskifte – 

från massproduktion och överkonsumtion till småskalighet, 
närproducerat och hållbart – har Inkubatorn i Borås en stor 
möjlighet att vara med och påverka den omställningen.
 
Stefan Dinér VD på Inkubatorn i Borås tydliggör Inkubatorns roll 
inom innovationsstödsystemet. Vad gör en Inkubator? Hur stöttar 
vi entreprenörer? Hur ser vår affärsutvecklingsprocess ut?

Ni kommer också få en ta del av strategin framåt. Hur arbetar vi 
med entreprenörer i Sjuhärad som har en skalbar affärsidé oavsett 
bransch och hur arbetar vi som affärsutvecklingspartner för textil- 
och moderelaterade affärsidéer nationellt?

 

Stefan Dinér



Unga kommunutvecklare
Unga kommunutvecklare är ett feriearbete som 
syftar till att öka ungas inflytande. Till sommaren 
2020 anställer Borås stad för sjunde gången Unga 
kommunutvecklare för att förbättra kommunen. 

Unga kommunutvecklare är en utav flera metoder som används 
för att öka ungas inflytande i Borås Stad. Genom metoden tar Borås 
stad tillvara på ungas engagemang och unika kompetens genom 
att låta unga arbeta med olika utvecklingsfrågor. 

Maja Karlsson, vikarierande Ungdoms-strateg, berättar under 
seminariet mer om metoden, erfarenheter från tidigare år och om 
vikten att ta ett gemensamt ansvar för barn och unga. 

Tors 
kl 10 -11
Garferiet

Smarta Kartan Sjuhärad
En karta som samlar verksam-heter du kan byta, 
låna, ge, få och hyra i Sjuhärad. Vad finns det på den? 
Hur har processen sett ut? Ska vi skala upp eller skala 
ner?

Projektledare för Hållbar Landsbygd Sjuhärad, Mia Magnusson, visar 
den splitternya Smarta Kartan Sjuhärad, berättar vad som finns att 
dela i Sjuhärad, vad som kan hända i ett rum när människor möts 
och du är aktiv deltagare.

Tis
kl 10  - 11
Do-tank

Mia Magnusson

Borås Stad

MÅN TIS ONS TOR



Hur ska framtidens äldreomsorg vara?
Ett föredrag om vård- och äldreförvaltningens förebyggande arbete 

för en hållbar framtid.  Andelen äldre i Sverige som 
är över 80, kommer om tio år ha ökat med cirka 
50%. Framtidens äldreomsorg behöver därför hitta 
nya framgångsfaktorer för att kunna finnas till för 
morgondagens äldre. 

Vård- och äldreförvaltningen har som en del i sitt arbete valt att 
fokusera på det förebyggande arbetet. Föredraget kommer handla 
om de aktiviteter som pågår. Bland annat kommer ni få höra om 
våra förebyggande hembesök, seniorernas egna hemsida, våra 
mötesplatser som arbetar för att motverka utanförskap och vår 
satsning på Emedborgarveckan. Publiken kommer få vara delaktiga 
under föredraget då vi gärna tar emot era tankar och förslag på 
framtida satsningar. Madelene Alfinsson, Lena Dahlberg som är 
Verksamhetsutvecklare för välfärdsteknik, samt Maia Sievert och 
Anna Ekelund som är Seniorhälsokonsulenter håller i föredraget.

Lena Dahlberg 
och Madelene Alfinsson, 

Anna Ekelund och Maia Sievert

Ons
kl 9 -1030

Vestindien B

Träffpunkt Simonsland
Sveriges största träffpunkt med över 200 000 
besökare och 5000 aktiviteter under 2018. Genom 
samverkan med föreningar och organisationer i 
Borås Stad har vi lyckats skapa en mötesplats för 
alla Boråsare! 

Varje vecka har vi flera 100 unika besökare på våra livesändningar, 
så som musikunderhållning eller föreläsningar. Genom att skapa 
en mötesplats där alla räknas så öppnar vi dörrarna via digitala 
hjälpmedel för de invånare som av olika anledningar inte kan besöka 
oss på plats. Sofie Nelsén, verksamhetsansvarig på Träffpunkt 
Simonsland håller i föredraget.

Mån 
kl 13 _ 14
Garferiet

MÅN TIS ONS TOR

Borås Stad



Näringslivsenhetens arbete för att stärka 
det lokala näringslivet

Näringslivsenheten i Borås Stad bedriver ett brett 
arbete för att hjälpa, stötta och utveckla det lokala 
näringslivet i stort och smått. 

Genom samverkan når vi nya höjder som andra kommuner och 
regioner bara kan drömma om. Om detta och mycket mer kom-
mer föredraget att handla om. Daniel Göök som är etablering-
sansvarig och näringslivsutvecklare på Borås Stad håller i före-
draget.

Försörjningsstöd eller arbete

Under åtta år har Borås Stad arbetat med att minska utan-
förskapet och öka sysselsättningen för de med-
borgare som står längst från arbetsmarknaden.
Arbetet sker i nära samverkan med statliga my-
ndigheter och andra organisationer.

Samtliga medborgare som uppbär kommunalt försörjningsstöd och 
samtidigt har en fastställd arbetsförmåga erbjuds praktik, studier 
och en arbetsmarknadsanställning efter behov. ”Boråsmodellen” 
har visat sig vara mycket lyckosam för de medborgare som 
deltagit i verksamheten. I praktiken har inga deltagare återgått till 
försörjningsstöd efter anställningsstöden. Även för kommunen 
har modellen visat stora minskningar av det kommunal 
försörjningsstödet och det trots en stor inflyttning i kommunen av 
främst människor från andra kulturer. Borås Stads kostnader för 
kommunalt försörjningsstöd ligger långt under andra jämförbara 
kommuners kostnader.

Föredraget hålls av Dag Forsström som är fövaltningschef för 
Arbetslivsförvaltningen på Borås Stad.

Dag Forsström

Mån
kl 13 -14
Vestindien B

Tis
kl 11 - 12
Vestindien B

Borås Stad

MÅN TIS ONS TOR



Klimatet, du, jag och Borås Stad
Men här i Borås då, du och jag, hur påverkas vi, vad 
kan vi göra? Klimatförändringen är en stor och global 
fråga vilket kan skapa uppgivenhet och frustration. Vi 
bryter ner den stora frågan till hur det ser ut lokalt. 

Vad har vi i Borås för klimatpåverkan och hur påverkas vi av 
klimatförändringen. Vad kan kommunen jobbar med och hur hänger 
det ihop med min vardag. Föredraget ger kunskap och inblick men 
lämnar också plats för gemensam diskussion. Bland det som tas 
upp är utsläppsstatistik, exempel på kommunens arbete med att 
minska utsläppen, vad är en koldioxidbudget, lokala effekter från 
klimatförändring, individuella val för att minska klimatpåverkan 
från den egna livsstilen. 

Peter Krahl Rydberg som håller i föredraget är Borås Stads 
energisamordnare och energi- och klimatrådgivare. Peter har 
tidigare jobbat som klimatstrateg på Göteborgs Stad där han 

bland annat besökte 
klimatförhandlingarna i 
Paris, deltog i projekt med 
Världsbanken och där han 
med sina kollegor tog fram 
världens första klimatmål 
baserat på utsläpp från 
konsumtion.

Innovationsplattform Borås
Drivkrafterna för innovation är flera, bland annat 
globaliseringen, utmaningar rörande miljö och 
hållbarhet samt den demografiska utvecklingen 
där färre personer i arbetskraften måste kunna 

försörja en åldrande befolkning.

Det finns idag fem plattformar nationellt; Stockholm, Göteborg, 
Lund, Kiruna och Borås. Plattformarna samarbetar och stöttar 
varandra.

Målet med Innovationsplattform Borås är att stödja arbetet 
för en hållbar stadsutveckling genom att överbrygga stuprör 
samt arbeta över gränser mellan; förvaltningar, verksamheter, 
myndigheter, akademier, näringsliv och civilsamhället - med fokus 
på förebyggande arbete och samverkan.

Ett önskemål och en strävan är att kommunalt arbete kunde vara 
mer agilt. Till exempel 70 procent med vår kommunala byråkrati och 
30 procent agilt och med det mens att vi arbetar mera metodiskt 
med förändringar och komplexitet. 

Carola Samuelsson, projektledare på Innovationsplattform Borås 
håller i föredraget.

Tors 
kl 13- 14
Vestindien C

Peter Krahl Rydberg
Carola Samuelsson

Ons
kl 10 - 12
Vestindien A

Borås Stad

MÅN TIS ONS TOR



Tillitsresan i Borås Stad
Borås Stad har påbörjat en resa mot ett nytt sätt 
att leda och styra verksamheten – Tillitsbaserad 
styrning. Men vad innebär det? Varför har Borås Stad 
påbörjat resan?

Under en timma kommer vi att beskriva den förändringsresa 
som staden har påbörjat. Timman kommer att innehålla allt från 
utblickar på trender i omvärlden som vi måste förhålla oss till, till 
hur vi nu praktiskt arbetar för att genomföra förändringen. 

Jan Olausson, Kvalitetsstrateg på Borås Stad, håller i föredraget.

Om enheten Organisations- 
hälsa på Borås Stad

Ett treårigt projekt i syfte att tillsammans med chefer 
och medarbetare fortsätta utveckla och skapa de 
bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv. 

Det kommer handla om social och organisatorisk arbetsmiljö, 
metoder och angreppssätt i praktiken.

Helen Nordenstam, enhetschef på Organisationshälsa håller i 
föredraget

Tors 
kl 11 - 12
Vestindien A

Tis 
kl 9- 10
Vestindien B

Jan Olausson Helen Nordenstam

Borås Stad

MÅN TIS ONS TOR



Borås Stads Välfärdsbokslut
Sedan år 2000 har Borås Stad tagit fram Välfärdsbokslut. 
Genom att uthålligt mäta förändringar i hälsa mellan kön, 
mellan geografiska områden och i olika åldersgrupper 
får staden ett statistiskt underlag för planering, 

genomförande och uppföljning t. ex i budgetarbetet. 

Folkhälsan i Sverige utvecklas positivt men skillnaderna mellan 
olika grupper i samhället ökar. Den sociala gradienten, det vill säga 
utbildning och socioekonomiska förhållanden, är tydlig. De grupper 
som har en lägre utbildningsnivå har i de allra flesta fall en sämre hälsa. 
Att ojämlikhet i hälsa kostar är också lätt att inse. I Välfärdsbokslutet 
kan man se att folkhälsan i Borås följer samma utveckling. Precis 
som för folkhälsoarbetet i Sverige ligger utmaningen för Borås i att 
jämna ut skillnaderna mellan olika grupper. 

Flera förändringar har gjorts i det senaste Välfärdsbokslutet, som 
att exempelvis där det är möjligt presentera statistik på mindre 
geografiska områden än tidigare. Rapporten har också tagit ett nytt 
grepp kring den sociala hållbarheten genom att tydligare kopplas 
samman med det globala, nationella och det lokala arbetet i form 
av Agenda 2030, de mänskliga rättigheterna, målområdena för det 
nationella folkhälsoarbetet och Borås Stads Vision 2025. 

Hör utvecklingsledare Kristina Nyberg 
Smahel berätta om bakgrunden till 
arbetet, vad ett Välfärdsbokslut är och 
hur det kan användas i praktiken. 

En park istället för huvudgata?
Vad skulle hända om vi “vände” på vårt traditionella 
sätt att planera och lät en park genom hela Borås vara 
ryggraden i en pånyttfödd stad. En stad som växer utifrån 
en park istället för en huvudgata skulle antagligen ge en 

helt annan typ av stad. 

Ett Borås som hänger samman från Norr till söder där många 
befintliga parker och mötesplatser binds samman av denna 
“superpark”, ett Borås där olika stadsdelar får nya vägar till kontakt 
över de många inbyggda barriärer i stadsbväven.

Kom och hör stadsarkitekten Richard Mattsson på Samhällsbyggnads-
förvaltningen i Borås Stad  berätta om projektet.

Mån 
kl 14- 15
Garferiet

Tis 
kl 9-10
Do-tank

Kristina Nyberg Smahel

Arbetsskiss av Richard Mattsson

Borås Stad

MÅN TIS ONS TOR



Sjöbo 2.0 - Medborgarlabb
Borås Stad bedriver en innovativ satsning i samarbete med 
Högskolan RISE, Science Park, Drivhuset och föreningen 
Hemgården med ambitionen att få stadsdelen Sjöbo att 
bli en välkomnande och tryggt område som sjuder av liv 

och aktivitet och som har plats för mellanmänskliga möten över 
kultur- och åldersgränser. 

Detta genomförs bland annat genom etablerandet av ett 
Medborgarlabb där fokus ligger på att utveckla Sjöbo i medskapande 
med de som bor och verkar i området. Dialogen är det främsta 
verktyget och inledningen på en tillitsresa som bygger på att skapa 
förtroenden och relationer mellan staden och människorna på Sjöbo. 
Kom och lyssna på hur projekt Kraftsamling Sjöbo och Sjöbo 2.0 har 
arbetat för att ta tillvara på invånarnas idéer och utifrån det gett stöd 
och skapat förutsättningar för delaktighet och invånardriven aktivitet.

Tommy Jingfors, Förvaltningschef, Fritids- och folkhälsoförvaltningen, 
Pia Essunger, projektledare för Kraftsamling Sjöbo, Lisa Andersson, 
processledare på RISE, håller i föredraget.

Tors 
kl 13 - 15
Garferiet

Pia Essunger Lisa Andersson

Socialt hållbart Borås – vi tar gemensamt 
ansvar för barn och unga
I Borås arbetar sedan ett halvår nio förvaltningar 
tillsammans i en tvärsektoriell samverkan för att 

ge alla barn en god start i livet och goda uppväxtvillkor. 

De flesta barn som växer upp i Borås har det bra, men skillnaderna 
i livsvillkor och hälsa har ökat under de senaste åren. Därför stärker 
nu Borås Stad arbetet med tidiga, främjande och förebyggande 
insatser för barn och unga. Arbetet bygger på insikten att ingen 
enskild aktör kan lösa komplexa samhällsproblem på egen hand. I 
ett första steg har nu Borås Stad beslutat om tolv gemensamma 
åtgärder.

Föredraget hålls av Christer Samuelsson som är förvaltningschef 
för Gymnasie- och vuxenutbildningen i Borås Stad.

Mån 
kl 13 - 14
Vestindien C

Borås Stad

MÅN TIS ONS TOR



Projektstudio - Mycket prat ger bra resultat
Johan Ekeblom är samordnare för Urbant stråk 
Centrum-Sjöbo. Han kommer att berätta om 
Projektstudion som är ett sätt att arbeta som 
ska underlätta att lösa komplexa frågor och 
genomföra uppdrag som kräver samverkan över 

förvaltningsgränserna. Kort innebär Projektstudioarbete att olika 
kompetenser jobbar tillsammans, intensivt och utforskande, tills 
man har ett svar på den fråga en är satt att lösa.

Arbetsformatet har formats tillsammans av tjänstepersoner och 
innovationsplattform Borås och precis som arbetet i en projektstudio 
har ramverket för projektstudion växt fram dynamiskt. Arbetssättet 
kan nyttjas både i det stora och det lilla och kräver egentligen 
inget mer än att någon leder studion. I föredraget berättar jag om 
resan från idé till ett allt mer formaliserat och naturligt verktyg i 
samhällsplaneringen. 

Det kommer bjudas på historier om såväl svårigheter som succéer. 
Välkommen!

Mån
kl 14 - 15
Vestindien B

Johan Ekeblom

Organiserad brottslighet, våldsbejakande ex-
tremism – en kommunal angelägenhet?

Organiserad brottslighet, kriminella nätverk och 
individer och rörelser som vill ta över samhället med 
våld – det är väl polisens uppgift att hantera detta?! 

Visst är det så men inte hela sanningen. 

För att klara av att värna demokratin och öka tryggheten i 
lokalsamhället är det viktigt att samarbeta, samverka och knyta 
nätverk mellan och i både myndigheter och civila aktörer för att vi 
gemensamt ska arbeta för en positiv utveckling av lokalsamhället. 
Kommuner har en viktig roll i detta arbete.

Borås Stad har insett nödvändigheten i detta och har därför inrättat en 
avdelning i Stadsledningskansliet, Centrum för kunskap och säkerhet 
(CKS) som är organiserade för att omhänderta denna samverkan.
Hur är CKS organiserade och hur arbetar vi med uppdrages? Hör  
Peder Englund, avdelningschef på CKS berätta.

Peder Englund

Tis
kl 13 - 14
Vestindien A

Borås Stad
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Elevdriven hållbar innovation
Dagens teknikutveckling och 
innovation är viktig för våra 
elever! I sammanhang som 

involverar Globala Målen, produktutveckling, 
cirkulär ekonomi och artificiell 
intelligens utvecklar våra unga 
sin bild av samhällets framtid. 
Klart är att den kommer vara 

mer hållbar och entreprenöriell på helt andra 
sätt än det vi ser idag. 

Välkommen att ta ett steg in i elevernas 
utvecklingsvärld och lär dig mer om Globala 
Målen och cirkulär ekonomi samtidigt!

Föreläsningen hålls av Anna Gunnarsson, 
pedagog och utvecklare, projektansvar hållbar 
utveckling och Lina Andersson, pedagog, 
projektansvar teknikaktiviteter och digitalt 
lärande och teknikaktiviteter.

Spelet om de globala målen
Morgondagens hållbara 
utmaningar berör både oss 
vuxna och våra barn. På 
Navet tar vi fram nya verktyg 

för lärande i sammanhang där digitala och 
entreprenöriella inslag ger djupare förståelse. 

I spelet om de Globala målen och en hållbar 
framtid får elever möjligheten att lära sig 
mer genom att använda problemlösning som 
metod – en sorts gamification. Vill du veta 
mer om bakgrunden till målen och är nyfiken 
på hur kunskap om dem kan spelas fram är 
detta en timme för dig.

Föreläsningen hålls av Anna Gunnarsson, 
pedagog och utvecklare, projektansvar hållbar 
utveckling och Lina Andersson, pedagog, 
projektansvar teknikaktiviteter och digitalt 
lärande och teknikaktiviteter.

Drömstaden
Navet och Borås Energi och 
Miljö är nu inne på fjärde året 
i ett kunskapsprojekt som 
heter Drömstaden. Det är 

femteklassare i Borås som under ett års tid 
arbetar på ett systematiskt 
sätt med hållbar utveckling. 

Grunden i temat är att eleverna 
ska få goda kunskaper för att sedan själva 
komma med idéer hur deras drömstad ska se 
ut. Under workshopen kommer vi att visa hur 
femteklasserna jobbar och bakgrunden till 
varför Drömstaden är uppbyggt som det är. Ni 
kommer också att hinna med att nosa på ett 
par övningar som ingår i Drömstaden. 

Föreläsningen hålls av Sara Bagge, utvecklare 
och fysiker, projektansvar hållbar utveckling. 
Erik Vikstrand; pedagog, projektansvar hållbar 
utveckling och naturskola.

Sara Bagge Erik VikstrandLina AnderssonAnna Gunnarsson

NAVET

Mån
kl 14   - 15
Vestindien A

Tis
kl 11 - 12
Vestindien A

Tis
kl 10   - 11
Vestindien A

Mån
kl 11  - 12
Garferiet

Tis
kl 13  - 14
Vestindien B

MÅN TIS ONS TOR



Gränsgångare - en ny profession 
 i offentlig sektor 

Omdaningen av offentlig sektor har lett till 
framväxten av nya professioner och roller. Behovet 
av samverkan och samordning tycks öka. Paradoxalt 
nog tycks ’gränser’ mångfaldigas i det ’gränslösa’ 

och globala samhället. 

Nya roller och gränser uppstår i allt intensivare möten mellan  
kulturer, normer, praktiker, intressen, ansvarsområden och 
problem. Dessa gränser kan vara organisatoriska, kunskapsmässiga, 
institutionella och/eller territoriella. Detta innebär att arbetet 
med samordning och gränsöverskridande praktiker, skapar nya 
professioner och roller. Det nya praktiker kretsar kring teman 
som integrering och koordinering. Dessa roller kallar vi för 
gränsgångare. Forskning, som fortfarande är i sin linda, visar att 
dessa gränsgångarroller kan innebära stora utmaningar för individer 
och organisationer; samtidigt som dessa roller tycks vara en stor 
tillgång i organisationer som är fragmenterade och genomsyras av 
olika nätverk och intressen. Dels ställer dessa gränsöverskridande 
arbetssätt stora krav på personliga förmågor och kompetens; dels får 
gränsgångare ofta bära komplexa 
och värdeladdade frågor genom 
organisatoriska landskap som inte 
sällan är fyllda av målkonflikter och 
ideologiska spänningar. Vilka nyttor 
skapar dessa roller i organisationen 
och hur bör dessa roller hanteras 
av organisationer och ledare?

Doktorand Heiti Ernits berättar om 
sin forskning om gränsgångare i 
offentlig sektor och problematiserar 
frågan. I seminariet ges även 
konkreta rekommendationer för 
policy och organisationsutveckling.

Tillitsbaserad styrning i offentlig sektor ‑ 
vad kan vi lära av näringslivet?

Kultur, styrning och arbetsorganisation utgör 
hörnstenarna i ramverket för tillitsbaserad styrning 
. Inom näringslivet finns det ett flertal företag som 
länge arbetat enligt liknande principer och över lång tid 

uppvisat goda resultat när det gäller kundnytta och personalnöjdhet. 
Vilka är lärdomarna? 

Rikard Olsson är konsult på managementbolaget Ekan och dessutom 
VD för Beyond Budgeting Institute. Rikard har lång erfarenhet från 
såväl linjearbete och som konsult av att utmana hur vi styr och leder 
organisationer i såväl offentlig och privat verksamhet.

Heiti Ernits

Rikard Olsson

Tors
kl 10 - 11
Vestindien A

Ons
kl 13 - 15
Garferiet

RISE Ekan Managment
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”Det räcker väl att vara hygglig”- ett verktyg 
för moral i undervisning

 
Moralen påverkar all undervisning men forskning visar 
att det moraliska är svårt att få syn på och sätta ord 
på. Därför presenteras ett verktyg som syftar till att 
identifiera och tala om det moraliska i mötet med barn 

i förskola eller elever i grundskola/gymnasium. 

I det didaktiska verktyget, kallat Didetik, förs kunskapsinnehåll och 
moral samman i planering av undervisning. Det räcker inte att 
vara allmänt hygglig utan lärarprofessionen kräver kompetens 
att exempelvis ha tydliga intentioner i sitt bemötande. Verktyget 
kan bidra till kunskap och kompetens i det moraliska ansvaret för 
barn/elever. Moraliska aspekter av undervisning uppmärksammas 
genom verktyget i såväl planering, genomförande som utvärdering. 
Inga specifika metoder förordas utan verktyget fungerar som ett 
frågebatteri. Lektor Marita Cronqvist som forskar på yrkesetik och 
etisk ledarskap på Högskolan i Borås håller i föredraget.

Marita Cronqvist

Ons
kl 9 - 11
Garferiet

Plattform för hållbart mode
Det är angeläget att mode- och textilbranschen 
blir miljömässigt hållbar och på sikt skapar ett 
klimatneutralt och giftfritt kretslopp, som förhåller sig 
till planetens gränser. 

Sveriges regering har gett Högskolan i Borås uppdraget att etablera 
och leda Textile & Fashion 2030 – den nationella plattformen för 
hållbart mode och hållbara textilier.  Det femåriga uppdraget drivs 
av Smart Textiles, en del av Science Park Borås vid Högskolan i 
Borås, i samarbete med Textilhögskolan, Swedish Fashion Council, 
RISE Research Institutes of Sweden och TEKO, Sveriges Textil- och 
Modeföretag. 

Textile & Fashion 2030 är en neutral arena och möjliggörare för nya, 
hållbara lösningar och affärsmöjligheter för textil- och modeindustrin. 
Vi förenar branschens aktörer och skapar en dynamisk, stark 
GEMENSKAP för att minska 
miljöpåverkan på nationell och 
internationell nivå. 

Vi erbjuder kompetensutveckling, 
aktiviteter och verktyg som 
mäter framstegen av ert hållbar-
hetsarbete för att uppnå önskvärda 
resultat och för att möta framtidens 
konsument. Genom vårt arbete 
AGERAR Sverige nu och vi agerar 
tillsammans. 

Anett Aldman, projektledare på 
plattformen håller i föredraget.

Tors 
kl 14 - 15
Vestindien C

Anett Aldman

Högskolan i Borås
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Etablering av innovationsplattformar för 
ökad innovaitonsförmåga

För att möta ett snabbt föränderligt och komplext 
samhälle etablerar allt fler organisationer öppna 
innovationsplattformar, som exempelvis kallas 

innovationshubbar, accelerator-program, och företagsinkubatorer. 

Genom att öppna upp sina organisationsgränser för in- och utflöde 
av kunskap vill aktörer bli både mer innovativa och dynamiska, 
där synergier kan skapas mellan resursstarka men trögrörliga 
organisationer och innovativa start-ups och scale-ups.

Under föredraget berättar Björn Remneland Wikhamn från 
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet om sin forskning om 
öppen innovation och innovationsplattformar, och vilka utmaningar 
och möjligheter som kan uppkomma när organisationer väljer att 
på olika sätt ”öppna upp” sina strategier och arbetssätt i praktiken.

Tis
kl 11- 12
DO-tank

Björn Remneland Wikhamn

Inkluderande innovation - beröring som språk
 Vårt samhälle är uppbyggt på att alla medborgare 
kan kommunicera med hjälp av syn och hörsel. Men 
hur klarar man av kommunikationen om man varken 
ser eller hör? 

SUITCEYES är ett europeiskt forsknings- och innovationsprojekt 
inriktat mot haptisk kommunikation och inkludering av personer 
med dövblindhet. Syftet är att öppna nya möjligheter med att ta 
tillvara på potentialen i kommunikation med hjälp av beröring. 
Utifrån en omfattande intervjuundersökning i fem länder, och 
genom att sammanföra ett stort antal forskningsrön från olika 
områden bygger vi ett mjukt, textilt plaggsystem som har inbyggd 
beröringsbaserad kommunikationsförmåga. Här berättar vi om 
hur långt vi har kommit. Huvudman för SUITCEYES är Högskolan i 
Borås. Nasrine Olson, doktor i biblioteks- och informationsvetenskap, 
Jan Nolin professor i biblioteks - och informationsvetenskap. Li Guo 
forskare inom textilteknologi och Nils-Krister Persson, docent inom 
textilteknologi, håller i föredraget.

Ons 
kl 10 - 12
Vestindien C

Jan Nolin

Li Guo

Nasrine Olson

Högskolan i Borås
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Hur får vi fler pojkar att 
lyckas i skolan?

Var femte pojke går ut grundskolan utan betyg, 
vilket skapar ett liv i utanförskap. 

Fredrik Zimmerman är fil.dr i barn och ungdomsvetenskap och 
arbetar som lektor på förskollärar- och lärarutbildningen vid 
Högskolan i Borås. Han har fokuserat sin forskning på skolor som 
skapat en pluggkultur bland pojkar, vilket gynnar deras studier (och 
samtidigt skapar en bättre studiemiljö för flickor). I sin föreläsning 
presenterar han orsaker till varför pojkar generellt presterar sämre 
än flickor i skolan och vad man kan göra åt detta. 

Vad är innovation och vad gör en innovation-
srådgivare? 

Jan Tengwall, innovationsrådgivare på Högskolan 
i Borås, förklarar begreppet och ger exempel på 
lyckade innovationer som gett och håller på att ge 

stort genomslag i samhället. 

Vad behövs för att få bra idéer och forskningsresultat att flyga 
och ge nytta till många i samhället? Han kommer att beskriva 
innovationsrådgivarens roll för att nå dit.

Jan Tengwall

Fredrik Zimmerman

Tis
kl 10 - 11
Vestindien B

Tis
kl 9 - 10
Vestindien A

Högskolan i Borås
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Stefan Dahlin Leif Sandsjö

Högskolan i Borås

MÅN TIS ONS TOR

Social innovation
Vad menar vi med “social innovation”? Enligt klassisk definition 

ska innovation leda till något konkret såsom patent, 
nya företag och arbetstillfällen. 

Social innovation sträcker sig bortom detta då dess 
huvudsakliga syfte inte i första hand är kommersiellt, utan strävar 
mot att möta miljömässiga och sociala behov. Nya produkter, 
tjänster, metoder, affärsmodeller eller arbetsstrategier som bidrar 
till ett bättre och mer hållbart samhälle. på detta seminarium 
förklarar vi de olika aspekterna av socialinnovation, inklusive 
finansieringsmöjligheter, och vi ger bland annat exempel från 
Högskolan i Borås. 

Stefan Dahlin, innovationsrådgivare på Högskolan i Borås, håller i 
föredraget.

Tor
kl 11 - 12
Garferiet

Ons
kl 1030 - 1130

Vestindien B

Välfärdsteknik – vad är det?
Hur kan äldre och personer med funktionsnedsättning leva 

självständiga och trygga liv? 

Välfärdsteknik är digital teknik som kan bidra till att 
personer oavsett ålder och funktionsnedsättning kan 

leva självständiga och trygga liv. Det finns många produkter och 
tjänster som kan göra stor skillnad i vardagen för dessa grupper 
men samhället har hittills haft svårt att tillämpa tekniken i tillräcklig 
omfattning. 

 Högskolan i Borås, Chalmers och Göteborgs universitet samverkar 
sedan tre år tillbaka med tolv kommuner i Göteborgsregionen i 
samverkansplattformen AllAgeHub i syfte att stödja kommunernas 
verksamhetsutveckling baserad på den nya tekniken. Kanske kan en 
äldre snart få välja om man vill ha en städrobot eller en extra timme 
hemtjänst i veckan? Under denna programpunkt introducerar Leif 
Sandsjö, forskare från Högskolan i Borås, området välfärdsteknik 
och arbetet inom samverkansplattformen AllAgeHub.  

Leif Sandsjö, forskare vid sektionen för Arbetsliv och Välfärd på 
Högskolan i Borås, håller i föredraget.



Finns det tillräckligt med mat och energi 
till alla?

Finns det tillräcklig mat och energi till alla i världen?Vi 
är idag 7,7 miljarder människor och med bättre välfärd 
konsumerar vi allt mer av våra resurser samt producerar 
avfall, avlopp, koldioxid osv. Detta är inte hållbart pga 

brist i resurser och höga mängder av avfall/avlopp/avgaser. Vad kan 
vi göra för att bli hållbara? 

Högskolan i Borås har satsat på resursåtervinning för att omvandla 
avfall till nya produkter i form av material och energi för att stimulera 
cirkulär ekonomi i samhället. En stor satsning har varit på svampar 
som kan omvandla avfall till resurs. Om man kan omvandla olika avfall 
och rester till tex etanol, köttfärs, pigment (eller varför inte textiler?) 
med hjälp av svampar på ett svampcenter på högskolan, får vi höra 
om på föredraget. Mohammad Taherzadeh håller i föredraget. Han är 
professor på Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad 
på Högskolan i Borås.

Mohammad Taherzadeh

Tis
kl 14-15
Vestindien A

Kennert Orlenius

Social hållbar utveckling  
– från kommunal policy till praktik 

Hur kan en kommun arbeta för att främja social hållbar 
utveckling för alla och minimera utanförskap? 

Många aktörer tycks vara överens om vikten av internt och externt 
samarbete och samordning när det gäller att hantera verksamhetens 
komplexitet. Å andra sidan tycks frågan om social hållbar utveckling 
mer fokuseras på retorisk nivå och skilda aktörers insatser än som en 
del av kärnverksamheten. I presentationen presenteras och diskuteras 
utmaningar och möjligheter i kommunalt utvecklingsarbete för att 
främja social hållbar utveckling.

Kennert Orlenius är senior professor och bitr. föreståndare för 
Centrum för hållbart samhällsbyggande vid Högskolan i Borås. Han 
har i sin forskning under senare år huvudsakligen ägnat sig åt frågor 
om interkulturalitet och social hållbar utveckling.

Mån
kl 13-14
Vestindien A

Högskolan i Borås

MÅN TIS ONS TOR
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